
Konkurs na najgłośniejszego klikona
Noc Muzeów, 14 maja 2016, godz. 19.30

Klikon, zwany też krzykaczem miejskim, to osoba zawodowo zajmująca się powiadamianiem 

mieszkańców o ważnych wydarzeniach lub obwieszczaniem uchwał władz samorządowych. 

Konkurs  na  najgłośniejszego  klikona  to  próba  ożywienia  jednego  ze  średniowiecznych 

obyczajów,  dająca szansę posiadaczom silnego głosu do  zdobycia  sławy i...  karty  prezentowej  do 

jednej z koszalińskich galerii handlowych. Dodatkowym wyróżnieniem będzie możliwość powitania w 

imieniu organizatorów uczestników kolejnej Nocy Muzeów w 2017 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który odbędzie się podczas 

Nocy Muzeów, 14 maja 2016 roku, początek o godz. 19.30. Koszaliński klikon zostanie wyłoniony dzięki 

Laboratorium  Badawczemu  Milab,  które  dokona  pomiarów  i  wystawi  pisemne  potwierdzenie 

predyspozycji do wykonywania zawodu krzykacza.

Żeby ułatwić zawodnikom udział w rywalizacji już dzis podajemy hasło do wykrzyczenia (we 

fragmencie zaczerpnięte z aktu lokacyjnego):  Niechaj zatem wszyscy obecnie i w przyszłości żyjący  

wiedzą, że miasto zwane Koszalin otrzymało prawa miejskie roku pańskiego 1266!

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Koszalinie

2. Do współzawodnictwa mogą przystąpić wszyscy chętni (w przypadku uczestników niepełnoletnich 

wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)

3.  Warunkiem  udziału  jest  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby 

organizacji  konkursu  (zgodnie  z  ustawą o  ochronie  danych osobowych)  oraz  publikację  imienia, 

nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) w informacjach prasowych

4. Do kontroli przebiegu konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy powołana jest komisja złożona z dwóch 

reprezentantów organizatora

5. Zwycięzcą jest uczestnik, który najgłośniej wykrzyczy konkursowe hasło

6. Pomiar siły głosu wykonywany jest przez Laboratorium Badawcze Milab

7. Warunkiem ważności pomiaru jest wykrzyczenie całego hasła przygotowanego przez organizatorów

8.  Uczestnicy,  którzy  popełnili  błąd  lub  nie  wykrzyczeli  pełnego  hasła  mają  możliwość  wykonania 

drugiego pomiaru

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika zachowującego sie w sposób 

niezgodny z ogólnie przyjętymi normami

10. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda – karta prezentowa w wysokości 300 zł


